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П Р О Т О К О Л  №  9
засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, 

землекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів

від 14 вересня 2021 року смт Олександрівка
ПРИСУТНІ:

голова постійної комісії: Ковтун В.О. 
секретар постійної комісії: Бойко Р.М
члени постійної комісії: Пісний О., Савченко С.В., Сокол С.М.

ЗАПРОШ ЕНІ:

Безпечний О.І. Олександрівський селищний голова

Брайко В.В. Секретар Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 
області

Скляренко В.І. Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області

Вітер М.М. Начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування Олекандрівської 
селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області
Старости сіл
Громадяни відносно яких вносяться проекти 
рішень.

*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: *
І . Розгляд земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд вісімнадцятої 

сесії Олександрівської селищної ради Кропйвницького району Кіровоградської області восьмого 
скликання.
СЛУХАЛИ:

Перелік земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд вісімнадцятої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання - Вітер Микола Михайлович - начальника 
відділу земельних ресурсів та просторового планування Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. Далі перелік:

4.1 Про надання дозволу громадянину Дєдову Валерію Володимировичу викупити у власність без 
проведення земельних торгів земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
3520580300:02:000:9006 площею 17,8525 га та 3520580300:02:000:9007 площею 32,1475 га (код КВЦПЗ
01.02 Для ведення фермерського господарства), які знаходяться в його постійному користуванні (державний 
акт на право постійного користування землею серії КР 00017 зареєстрованого від 04.11.1999 року) та 
розташовані за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, за ціною яка дорівнює нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, а саме:
453589,04 грн. (чотириста п ’ятдесят три тисячі п ’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 04 копійки) та 717977,64 
грн. (сімсот сімнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят сім гривень 64 копійки), з внесенням першого внеску в 
розмірі 50% від нормативної грошової оцінки плати та розстрочкою платежу на 5 (п ’ять) років, з
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подальшою сплатою коштів за земельні ділянки щомісячно з моменту нотаріального посвідчення Договору 
купівлі-продажу земельних ділянок.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції- внести постійною комісією селищної ради з питань сільського господарства, 
землекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів проект рішення про 
відмову.
4.2 Про припинення дії договору оренди та права оренди ГОВ «Меганом-Дніпро» земельної ділянки 
3520582000:51:000:8002 площею 2,63 га від 26.07.2021 р. для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогемеруючих підприємств, установ і організацій (КВЦПЗ -
14.01) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, 
яка розташована в межах села Вищі Верещаки Олександрійської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.Надати в оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років ТОВ «Персей Піві» 
земельну ділянку 3520582000:51:000:8002 площею 2,63 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (КВЦПЗ -
14.01) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, 
яка розташована в межах села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування зазначеною в пункті 4 даного рішення 
земельною ділянкою в розмірі 3% (три) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції -  внести зміну до відсотка орендної плати, асаме: збільшити розмір орендної плати до 5 % з 
переглядом в наступному році.
4.3 Про припинення дії договору оренди та права оренди ТОВ «Івент Екосистем» земельної ділянки 
3520582000:51:000:8004 площею 2,2 га від 26.07.2021 р. для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (КВЦПЗ -
14.01) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, 
яка розташована в межах села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Надати в оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років ТОВ «Цефей Солар» 
земельну ділянку 3520582000:51:000:8004 площею 2,2 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (КВЦПЗ -
14.01) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, 
яка розташована в межах села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування зазначеною в пункті 4 даного рішення 
земельною ділянкою в розмірі 3% (три) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції - внести зміну до відсотка орендної плати, асаме: збільшити розмір орендної плати до 5 % з 
переглядом в наступному році
5.1 Про відмову Марченку Володимиру Івановичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -пасовища (код угідь згідно з КВЗУ
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 
з таких підстав: відповідно пункту 2 статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада 
на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
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За-5
ІІроти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
І1ропозиції-0
5.2 Про відмову Коркодєл Людмилі Савівні, Коркодєлу Сергію Івановичу та Слободян Раїсі Анатоліївні та 
у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для 
сінокосіння та випасання худоби (код КВЦПЗ 01.08), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520581500:02:000:9016, за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з таких підстав: рішенням сесії Олександрівської селищної ради від 31 травня 2021 
року № 758 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких 
виставляється на земельні торги» дана земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок для 
продажу права оренди на неї на земельних торгах, а тому, відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного 
кодексу України, земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної 
власності, або права на них, виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, 
надаватися в користування до завершення торгів.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
5.3 Про відмову Глінкіну Олександру Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ 
10.07), за рахунок земельної ділянки водного фонду за межами села Китайгород на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: 
розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15 березня 2018 року №  151-р 
«Про затвердження переліку земельних ділянок, які пропонуються для продажу права оренди на земельних 
торгах разом з водними об’єктами, та надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду, виготовлення технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок» зі змінами від 13 липня 2018 року №  525-р, а тому, відповідно до пункту 5 статті 
136 Земельного кодексу України, земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи 
комунальної власності, або права на них, виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, 
передаватися в заставу, надаватися в користування до завершення торгів.
За-5 ,
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
5.4 Про відмову Черніковій Оксані Василівні, Черніковій Катерині Миколаївні у наданні дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними площами 2,0000 га, за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520588000:02:000:9004, розташованої за межами села Триліси 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані 
матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко- 
економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, 
проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3520588000:02:000:9004 зареєстровано право оренди земельної 
ділянки, до 29 грудня 2028 року.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



5.5 Про відмову Прихідько Лідії Петрівні та у наданні дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на земельну частку (пай), площею 8,7600 га умовних кадастрових 
гектар за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520581500:02:000:9016, за межами села 
Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: 
рішенням сесії Олександрівської селищної ради від 31 травня 2021 року № 758 «Про визначення переліку 
земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких виставляється на земельні торги» дана 
земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на неї на земельних 
торгах, а тому, відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України, земельні ділянки, включені 
до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності, або права на них, виставлені на 
земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися в користування до завершення 
торгів.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Майданику Артему 
Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:02:001:0004), площею 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, 
за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Омелянчуку Олександру 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5293), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за 
рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-5 Л-
Проти-0
Утрималися-0 «
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Купчинській Катерині 
Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5098), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Черкасу Миколі 
Максимовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:52:000:0027), площею 1,5023 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5023 га -  рілля, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Набережна, село Іванівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
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Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коліснику Володимиру 
Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:02:000:5070), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Буряку Миколі Петровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:0610), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5

Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинському Володимиру 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0148), площею 0,3000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, 
за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0 «
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ходжаєвій Оксані 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0609), площею 0,9814 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9814 га -  рілля, 
за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Степова, село М иколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зілінській Валентині 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0085), площею 0,6735 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6735 га -  рілля, за 
рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Першотравнева, 5, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5



б

Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковтун Ніні Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0361), площею 1,5000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гребенюку Антону 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0036), площею 1,7096 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7096 га -  землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село 
Польове, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гончаренку Євгену 
Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:53:000:0066), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село 
Гайове, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0 '
Пропозиції-0
6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тішину В ’ячеславу 
Леонідовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0037), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,6238 га -  рілля та 
площею 0,3762 га -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за 
рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Польове, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бурчику Віктору 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5176), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - пасовища, за 
межами села Веселе, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
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І Іропозиції-0
6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ходжаєвій Ніні Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0154), площею 0,9830 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9830 га -  рілля, за межами села 
Розумівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Яременко Лідії Василівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:001:0027), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - пасовища, за межами села 
Северинівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мельнику Леоніду 
Леонідовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0012), площею 0,7790 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,7790 га -  рілля, за 
адресою: вулиця Зарічна, 55, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Назоліній Вікторії 
Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5110), площею 0,5000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,5000 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницькогсграйону Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Назоліну Івану 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5141), площею 1,3022 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 1,3022 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Яровому Василю 
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0706), площею 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  
сіножаті, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Соснівка на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
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За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Болюку Олександру 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:012:0017), площею 0,9000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,9000 га -  рілля, за 
рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: селище міського типу Олександрівка на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Марфулі Марині 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:52:000:0042), площею 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  
сіножаті, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорногору Владиславу 
Валерійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0271), площею 0,9909 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,9909 га -  рілля, 
за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Вищі Верещаки на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0 '
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гарбар Марії Савівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:02:000:9018), площею 0,7894 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,7894 га -  рілля, за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мельник Євдокії 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0007), площею 0,8721 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,8721 га -  рілля, за 
рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Садова, 15, село Красносілка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
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За-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
6.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність К ондратенко Олені 
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1429), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кивгила Надії 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:52:000:0002), площею 1,8724 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 1,8724 га -  рілля, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за за адресою: село Світова Зірка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Петруку Анатолію
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0109), площею 0,3000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Чигиринська, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. *
За-5 ,
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Айрапетяну Арсену 
Рафіковичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5140), площею 1,4200 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 1,4200 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кулинич Яні Сергіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:53:000:0068), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село 
Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
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Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
ГІропозиції-0
6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Літвінову Олександру 
Леонідовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:53:000:0067), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село 
Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Галкіну Івану 
Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0033), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село 
Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Опанасенко Людмилі 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0132), площею 1,4100 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 1,0343 га -  рілля та 
площею 0,3757 га - пасовища, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0 '
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пронькіну Роману 
Борисовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:51:000:0075), площею 0,7000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,7000 га -  рілля, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: село 
Ставидла Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Потапенко Світлані 
Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5120), площею 0,1000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,1000 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
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Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
6..16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Назоліну Віктору
Інановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5108), площею 0,5400 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,5400 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
ІІроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Хотинській Ользі 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0020), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Конєва, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Хотинському Олегу 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0019), площею 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, 
за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Конєва, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0 *
Пропозиції-0
6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Стаднику Василю 
Павловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1428), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кононенко М арії Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5126), площею 0,4863 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4863 га -  рілля, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Христенку Олексію 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0119), площею 0,2000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2000 га -  рілля, 
за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Токар Ользі Михайлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0123), площею 0,5300 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5300 га -  рілля, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Разгуляєвій Олександрі 
Борисівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:55:000:0038), площею 0,9333 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9333 га -  рілля, за 
рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковачу Василю 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:55:000:0039), площею 0,9333 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в т о %  числі: площею 0,9333 га -  рілля, за 
рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Ш евченка, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Присяжнюк Ніні 
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:02:000:0010), площею 1,9494 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9494 га -  пасовища, за 
рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Присяжнюк Тетяні 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:02:000:0011), площею 1,9494 га, д л я  ведення
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особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9494 га -  пасовища, за 
рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Чи-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Поправці Наталії 
Леонідівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0070), площею 1,3434 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3434 га -  пасовища, за 
рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бодялу Сергію 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0536), площею 0,1757 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1757 га -  рілля, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Авдієвського, 111, село Підлісне Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Хоході Олексію 
Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:001:5003), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Северинівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Безлюдьку Ігорю 
Олександровичу земельну ділянку" (кадастровий номер 3520555100:02:001:5001), площею 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Северинівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Теличенку Вадиму 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5118), площею 1,3193 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3193 га -
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багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- внести зміни в рішення, а саме: в рішенні прописати без зміни цільового призначення.
6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенку Едуарду 
Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5110), площею 1,3193 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3193 га -  
багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
У трималися- £
Рекомендації-
Пропозиції- внести зміни в рішення, а саме: в рішенні прописати без зміни цільового призначення.
6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Куценко Вікторії 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5113), площею 1,3193 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3193 га -  
багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- внести зміни в рішення, а саме: в рішенні прописати без зміни цільового призначення
6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Куценку Глібу 
Вячеславовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:53:000:0069), площею 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.©3), в тому числі: площею 2,0000 га -  землі 
під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне ж 
користування в межах села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району ™ 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Поліщуку Сергію 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:029:0009), площею 0,4225 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4225 га -  рілля, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Горобченку Валерію 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:029:0210), площею 0,3410 га, для ведення



^тва (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3410 га -  рілля, за 
особистого селянського госпоД^г ^дості сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
|ійнунок земель, комунальної вулиця Гагаріна, село Розумівка Олександрівської селищної ради
Житійне користування за адреС^ д Ської області.
Кроиивницького району К іровоґр  
їй 5
||роти-0
Уірималися-0
І'сномендації-О
І Іроіюзиції-0 землеустрою та передачу безоплатно у власність Лаврусь Тетяні Іванівні
(И 7  Про затвердження п р о е к т У  ^ е р  3520581700:02:000:5102), площею 0,5000 га, для ведення особистого 
ірмсльну ділянку (кадастровий _  01.03), в тому числі: площею 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель,
селянського господарства (код Iе  господарського призначення, не наданих у власність або постійне 
комунальної власності с іл ь с ь ^  Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
користування за межами сея**
КІроиоградської області, 
їй 5
І Іроти-0
Уірималися-0
ІЧ’комендації-О
І Іронозиції-0 У землеустрою та передачу безоплатно у власність Корольчуку Миколі
(ИК Про затвердження п р о е^  сТровий номер 3520581700:02:000:5103), площею 0,6000 га, для ведення 
Імішовичу земельну ділянку ( К ^ с т в а  (Код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6000 га -  рілля, за 
особистого селянського госпоДа ^ сНості сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
ричунок земель, комунальної села в еселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району
ж итійне користування за ме>каІУ 
К іровоградської області.
Чи 5
||роти-0 
V ірималися-0 
ІЧ'комендації-0
І Іронозиції-0 -у землеустрою та передачу безоплатно у власність Михайловій Лідії
Г>,М) Про затвердження " Р ° Є ^стр о ви й  номер 3520583000:51:000:0130), площею 0,3852 га, для ведення 
Дм н ірівні земельну ділянку (ка/^ ства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому ,числі: площею 0,3852 га -  рілля, за 
особистого селянського госпоДа ^ сНості сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
ричунок земель, комунальної оіо: вулиця Степова, село Івангород Олександрівської селищної ради 
постійне користування за ад р еС^дСькоїобласті.
Кропивницького району Кірово ґ р  
Чи--5
ІІроти-0
Уірималися-0
Рскомендації-О
І Іропозиції-0 землеустрою та передачу безоплатно у власність Зеленьку Вадиму
Л.№> Про затвердження прое  (кадастровий номер 3520585500:02:000:0365), площею 1,5000 га, для 
( Ьісксійовичу земельну діляН ^У ^сподарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, 
Ш’Лспня особистого селянського ^ аСності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
їй рихунок земель, комунальної села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Мінтійне користування за м е ж а ^
КІроиоградської області.
їйИ
|І|НИІІ-0
Уіриміиіися-0
|%цомсндації-0
ІрОіипиції-0 землеустрою та передачу безоплатно у власність Журбі Любові Федорівні

^ і |і  Про затвердження п р о е к т У  ^ ер 3520585500:02:000:0350), площею 1,5000 га, для ведення особистого 
‘“ (»лі.иу ділянку (кадастровий **



селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кривенку Івану 
Дмитровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0156), площею 0,4600 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4600 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Поліщуку Сергію 
Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0209), площею 0,5481 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5481 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Новоселівська, село Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Матвієнку Віталію 
Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0382), площею 1,5000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ставенку Олегу 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0160), площею 0,4800 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4800 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мельнику Андрію 
Ю рійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:02:000:9014), площею 1,4538 га, для ведення



17

іемель,
)СТІЙНЄ

району

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4538 га -  рілля, за 
рпхунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лотоцькій Катерині 
Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:012:0001), площею 1,6400 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4816 га -  рілля та
1,1584 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за межами села Кримки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сіряку Ігорю 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0612), площею 1,4450 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4450 га -  рілля, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.69 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зименку Віталію 
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:0ОО:О189), площею 0,3000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.70 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Конику Олегу Олеговичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5119), площею 1,3193 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3193 га -  багаторічні насадження, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ставенко Ніні Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5120), площею 1,3193 га, для ведення особистого
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селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3193 га -  багаторічні насадження, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції- внести зміни в рішення, а саме: в рішенні прописати без зміни цільового призначення.
6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Красюк Світлані 
Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0204), площею 0,4100 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4100 га -  багаторічні 
насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мачак Людмилі Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0198), площею 0,4000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Теличенко Тетяні Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:02(^2), площею 0,5783 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5783 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Єфімовій Д ар’ї 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0069), площею 0,4571 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4571 га -  рілля, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, село Любомирка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Приймаку Олександру 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0070), площею 0,3671 га, для ведення
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(бистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3671 га -  рілля, за 
(Цкунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
(НН і ійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, 18, село Любомирка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
І * '
І Іроти-0 
Уірималися-0 
ІЧ'комендації-0 
І||)ОІІО ЗИЦІЇ-0
Л 77 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Добровольському 
Ишюдимиру Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:02:000:5071), площею 2,0000 
їй, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га 

ішсовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
йіжсність або постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Іп 5
ІІроти-0 
Уірималися-О 
І'скомендації-О 
І Іропозиції-0
6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Литовку Миколі 
Ннлентиновичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5160), площею 0,2308 га, для 
исдення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2308 га -  рілля, 
ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
К іровоградської області.
*іі-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
І’скомендації-0 
І Іропозиції-0
6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коцаревій Світлані 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:060:5158), площею 0,4590 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому, числі: площею 0,4590 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Ча-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
І’екомендації-0 
І Іропозиції-0
6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коцаревій Юлі 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5159), площею 0,5200 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5200 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Чн-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
І'екомендації-0 
І Іропозиції-0
6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Горобець Світлані 
І панівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0206), площею 0,4639 га, для ведення
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особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4639 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, село Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
ГТроти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковтун Ользі Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0136), площею 0,4500 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4500 га -  рілля, за рахунок земель, 1 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5 і
Проти-0 І
Утрималися-0 |
Рекомендації-0 
Пропозицй-0
6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кривенку Дмитру 
Борисовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0286), площею 1,5000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кривенку Олександру 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0118), площею 0,6900 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03)„ в тому числі: 0,6900 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.85 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зеленьку Василю 
Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0166), площею 0,4000 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,4000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.86 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Оноприюку Валентину 
Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0175), площею 0,2619 га, дл*
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иедення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,2619 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Чп-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
І’екомендації-0 
І Іропозиції-0
6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мачак Лідії Олексіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0200), площею 0,3084 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,3084 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою:вулиця Чкалова, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
ІІроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Куценку Василю 
Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0134), площею 0,4300 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,4300 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Куценку Володимиру 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0153), площею 0,5000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому ^ислі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Джоган Оксані Борисівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0199), площею 0,2237 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,2237 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за, межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинському Олександру 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0190), площею 0,4000 га, для
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ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4000 га -  рілля, 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ш евченко Наталії 
Ю ріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0607), площею 1,5000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кузьменку Михайлу 
Марковичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0611), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лещенко Олені Петрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0705)? площею 1,3140 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,3140 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бабичу Віталію 
Вадимовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:02:000:0262), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пентюхіну Миколі 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:062:0011), площею 0,1500 га, для



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,1500 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під 
будівництво (будівництво на яких не розпочато), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у 
иласність або постійне користування за адресою: вулиця Декабристів, 38, селище міського типу 
( )лександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лаврусь Інні Анатоліївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:51:000:0188), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  
землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато), за 
рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Східна, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мошуренку Андрію 
Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0085), площею 0,2500 га, в тому 
числі: 0,2500 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких 
не розпочато), за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Молодіжна, 114, село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
8.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безогьі'атно у власність Тімченку Володимиру 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0088), площею 0,2500 га, в тому 
числі: 0,2500 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких 
не розпочато), за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Молодіжна, 74, село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
8.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Медвідчуку Михайлу 
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0211), площею 0,2500 га, в тому 
числі: 0,2500 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких 
не розпочато), за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Матросова, 2, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бродяченко Наталії 
В ’ячеславівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0035), площею 0,1200 га, для 
індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Польове, 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бродяченку Віталію 
Владиславовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0034), площею 0,1200 га, для 
індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Польове, 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Воскресенській Тетяні 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:009:0011), площею 0,1200 га, для 
індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: плоіцею 0,1200 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Кравцівка, 74, село Михайлівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у спільну сумісну власність 
Оноприюку Валентину Олексійовичу та Оноприюк Наталії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585500:51:000:0180), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому 
числі: площею 0,0961 га -  рілля та 0,0239 га -  землі під сільськогосЛодарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мошуренку Андрію 
Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0089), площею 0,1200 га, для 
індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
Молодіжна, 114, село Стара Осота, Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Пересунько Любові Миколаївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584700:51:000:0180) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Дванадцята, 
село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
За-5
Проти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
11ропозиції-0
11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Тарановському Валентину Йосиповичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:000:9054) в оренду терміном на 7 (сім) років, площею 0,2000 га, 
для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,2000 га -  рілля, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Атамасю Василю Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:012:0020) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: селище міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0 *
Пропозиції-0 ,
11.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Атамасю Олександру Васильовичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:012:0019) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 
0,6000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
11.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Левченку Івану Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580500:02:000:0215) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,7000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,7000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
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Пропозиції-0
11.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду строком на 10 (десять) років ПП «Іріда» 
земельну ділянку 3520587500:02:000:1430 площею 6,4836 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі, у тому числі 6,4836 га -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, що знаходяться за адресою: вул. Шевченка, 80, село Стара Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування 
земельною ділянкою зазначеною у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Діброві Любові Федорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:109:0013), площею 0,0036 га, для будівництва 
індивідуального гаражу (код КВЦПЗ -  02.05), в тому числі: 0,0036 га -  землі під будівлями та спорудами і  
транспорту за рахунок земель, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Гагаріна (біля багатоквартирного будинку № 42а), селище міського типу Олександрівна Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
14.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство» земельну ділянку 3520587500:02:000:1419 площею 7,7683 га, для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села Нова Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції - запросити на сесію представника ДП Олександрівський лісгосп
14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство» земельну ділянку 3520585000:02:000:0655 площею 15,5430 га, для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  Н.09.01), за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції - запросити на сесію представника ДП Олександрівський лісгосп
14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство» земельну ділянку 3520581500:02:000:0344 площею 58,0096 га, для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ Н 09.01), за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села Букварка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції запросити на сесію представника ДП Олександрівський лісгосп
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14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство» земельну ділянку 3520585500:02:000:0379 площею 10,0000 га, для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ - Н.09.01), за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села Розумівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Ча-4
ІІроти-0
Утрималися-0
І'екомендації-0
І Іропозиції запросити на сесію представника ДП Олександрівський лісгосп
18.1 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність 
(шляхом зміни цільового призначення) ТОВ «Енергоінвест груп» загальною площею -  5,4863 га для 
иедення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01.) за адресою: Кіровоградська 
область, Кропивницький район, Олександрівської селищної ради та зміна цільового призначення земельної 
ділянки 3520585000:02:000:8004 загальною площею 5,4863 га, яка перебуває у приватній власності ТОВ 
«Енергоінвест груп», з «Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» (код КВЦПЗ -  14.01) на «Для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва» (код КВЦПЗ -  01.01).
Ча-4
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рскомендації-0 
І Іропозиції-0
18.2 Про затвердження проекту землеустрою землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які 
знаходяться в оренді СФГ «Дєдов» за адресою: Кіровоградська область, Олександрівський район, 
Голиківська сільська рада і цільове призначення яких змінюється для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01) та зміна цільовього призначення земельних 
ділянок 3520582500:02:000:7002 площею 18,7076 га та 3520582500:02:000:7003 площею 4,5885 га, що 
перебувають у оренді СФГ «Дєдов» на підставі договорів оренди земельних ділянок № 352050004004170, № 
352050004004171 від 28.12.2012 р. з врахуванням додаткових угод від 15.07.2020 p., розташовані за 
адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна рада, за межами села 
Голикове з «01.05.Для індивідуального садівництва -  землі сільськогосподарського призначення» на «01.01. 
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва -  землі сільськогосподарського призначення». 
За-4
І Іроти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції- зміна цільового призначення земельної ділянки відбудеться після підписання договору оренди 
на 12 відсотків
19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Купчинському Миколі Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:116:0007), 
площею 0,0771 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0771 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Сергія Єсеніна, 8, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Федоренко Зінаїді Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:076:0013), площею 0,0501 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0501 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель,
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комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Партизанська, 23 а, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
19.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Пляці 
Людмилі Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:107:0020), площею 0,0930 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0930 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Калинова, З, 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
19.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Савіцькій Марії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:023:0013), площею 0,2500 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Пушкіна, 39 
а, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Бодялу 
Сергію Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0538), площею 0,2500 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  Малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Авдієвського, 111, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
19.6 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Галицькому Івану Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:029:0037), площею 
0,0911 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0911 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Чкалова, 61, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
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19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Лехану 
її пату Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:51:000:0494), площею 0,2500 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Партизанська, 58, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенко 
Олені Сильвестрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:033:0008), площею 0,1092 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1092 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ринкова, 
5 5 в, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
19.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Приймаку Олександру Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0067), площею 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Шкільна, 18, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0 »
Рекомендації-0
Пропозиції-0
19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Савченку Ігорю Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:073:0013), площею 
0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1500 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Пушкіна, 28, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
19.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Джоган 
Анастасії Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0215), площею 0,2500 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Набережна, 
44, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
За-4



зо

Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
20.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Досужій 
Тетяні Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:02:000:0120), площею 3,0711 га, 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,0711 г а -  
рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
21.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), за адресою: Кіровоградська область, 
Олександрівський район, Олександрівська селищна рада, ділянка № 720. Внести зміни до договору
оренди земельних ділянок 3520555100:02:001:2001 площею 2,3881 га (рілля) та 3520555100:02:001:2002 
площею 0,3631 га (рілля) від 28.01.2009 р. № 9 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(невитребувані паї), які розташовані за межами села Китайгород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області шляхом укладання додаткових угод до зазначеного 
договору.Встановити орендну плату за користування земельними ділянками зазначеними у пункті 2 даного 
рішення у розмірі 12% (дванадцять) від їх нормативної грошової оцінки.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
21.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації щодо інвентаризації 
земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), за адресою: 
Кіровоградська область, Олександрівський район, Соснівська сільська рада, ділянка № 104». Внести зміни 
до договору оренди земельних ділянок 3520586500:02:000:2112 площею 1,7006 га (рілля) та 
3520586500:02:000:2113 площею 1,3051 га (рілля) від 02.01.2009 р. № 34 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (невитребувані паї), які розташовані за межами села Нижчі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області шляхом укладання 
додаткових угод до зазначеного договору.Встановити орендну плату за користування земельними 
ділянками зазначеними у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) від їх нормативної грошової 
оцінки.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
21.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), за адресою: Кіровоградська область, 
Олександрівський район, Олександрівська селищна рада рада, ділянка № 760». Внести зміни до договору 
оренди земельної ділянки 3520555100:02:001:0760 площею 2,6544 га (рілля) від 26.02.2018 р. № 2 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (невитребуваний пай), яка розташована за межами 
села Северинівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області шляхом 
укладання додаткової угоди до зазначеного договору.Встановити орендну плату за користування земельною 
ділянкою зазначеною у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) від її нормативної грошової 
оцінки.
За-4
Проти-0
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23.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу Куценку Вячеславу 
Миколайовичу та Черв’яку Миколі Івановичу та земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:067:0005) в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років, площею 0,0988 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ
02.01), в тому числі: площею 0,0988 га -  малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у 
нласність або постійне користування за адресою: вулиця Садова, 34, селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний 
розмір орендної плати на рівні 1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ІІропозиції
25.1 Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, площею 
0,1168 га, що надана у користування ПрАТ «Київстар» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
гелекомунікацій на території Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області (за межами населених пунктів)»(за межами села Поселянівка).Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки на 01 січня 2021 року складає: 33076,47 грн (тридцять три тисячі сімдесят шість 
гривень 47 копійок).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції

25.2 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право сервітуту для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку (код КВЦПЗ -  02.03) адресою: вул.Садова, 30, смт Олександрівка, Олександрівська 
селищна рада, Кропивницький район, Кіровоградська область.
За-4

Проти-
Утрималися- ’
Рекомендації-
Пропозиції- винести на розгляд сесії рішення про відмоу у затвердження
27.1.1 Про надання дозволу Нелень Оксані Олексіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовними площами 
0,2000 га та 0,1000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.2 Про надання дозволу Яремі Оксані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 
0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
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Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.3 Про надання дозволу Степаненко Людмилі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.4 Про надання дозволу Головкіну Сергію Євгеновичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу (код згідно КВЦПЗ
02.05), орієнтовною площею 0,0028 га за рахунок земель житлової та громадської забудови, які не надані у 
власність або постійне користування в межах населеного пункту (на території колишнього гаражного 
кооперативу «Тясмин») селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградська області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.5 Про надання дозволу Бур'януватій Анастасії Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1700 га, в тому числі: 0,1700 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0 ч
Рекомендації-0 .
Пропозиції-0 І
27.1.6 Про надання дозволу Варову Олександру Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1500 га, в тому числі: 0,1500 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.7 Про надання дозволу Манько Ірині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2000 га, в тому числі: 0,2000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
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Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
27.1.8 Про надання дозволу Захаренку Андрію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною 
площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3520555100:02:000:9055, яка не надана у власність 
або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Ча-5
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.1.9 Про надання дозволу Присяжнюк Надії Пилипівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 
3520555100:02:000:9055, яка не надана у власність або постійне користування в межах селища міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.10 Про надання дозволу Атамась Марині Степанівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 
0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 ,
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.11 Про надання дозволу Славіковському Віталію Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу (код згідно КВЦПЗ
02.05), орієнтовною площею 0,0100 га за рахунок земель житлової та громадської забудови, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна (біля № 35-а), селище міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська області (відповідно 
до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.12 Про надання дозволу Навроцькому Ю рію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
і’осподарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), орієнтовною площею 0,0800 га, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Космонавта Поповича, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
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Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.13 Про надання дозволу Баранову Сергію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.14 Про надання дозволу Цишевському Володимиру Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з 
КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,0750 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Незалежності України, селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.15 Про надання дозволу Стьожці Віталію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0 А
Пропозиції змінити площу на 1 га
27.1.16 Про надання дозволу Погорілому Юрію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах селища 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.17 Про надання дозволу Білошапці Володимиру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах селища 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).

За-4
Проти-0
Утрималися-0



ІЧжомендації-О 
І Іропозиції-0
27.1.18 Про надання дозволу Таранусі Володимиру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ
01.05), орієнтовною площею 0,0800 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічного матеріалу).
Ча-5
ІІроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
27.1.19 Про надання дозволу Вараниці Святославу Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
Ча-5
ІІроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
27.1.20 Про надання дозволу Рассказовій Марії Вячеславівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.21 Про надання дозволу Гордієнку Михайлу Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.22 Про надання дозволу Перепаді Валентині Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.23 Про надання дозволу Гордієнку Олексію Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за
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межами села Стримівка Олексаидрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.24 Про надання дозволу Давидову Дмитру Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Стримівка Олексаидрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.25 Про надання дозволу Грачову Олексію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Омельгород Олексаидрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.26 Про надання дозволу Коваленку Андрію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Омельгород Олексаидрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5 -4
Проти-0
Утрималися-0 '
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.1.27 Про надання дозволу Марченку Василю Борисовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Стримівка Олексаидрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.2.1 Про надання дозволу Капустяну Олегу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, в тому числі: 0,3500 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Партизанська, 98, селище міського типу Єлизаветградка Олексаидрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
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Утрималися-0 
І’екомендації-О 
І Іропозиції-0
27.2.2 Про надання дозволу Бойко Ганні Костянтинівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, в тому числі: 0,3000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Горького, 50, селище міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
27.2.3 Про надання дозволу Петлі Івану Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1000 га, в тому числі: 0,1000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, 14, селище міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.2.4 Про надання дозволу Петлі Івану Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, 15, селище міського типу Єлизаветградка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0 4
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.3.1 Про надання дозволу Чос Ніні Антонівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,8000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Миколаївська, 46, село Бірки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
27.4.1 Про надання дозволу Левченку Олександру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування адресою: вулиця Перемоги, 30, село Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
І Іроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0



27.4.2 Про надання дозволу Пузанкову Тимуру Юрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), орієнтовною площею 0,1000 га, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лівобережна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району
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Проти-0 * 'Р®
Утрималися-0
Рекомендації-0 В1Л®
Пропозиції-0
27.4.3 Про надання дозволу Тішину Денису Вячеславовичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), орієнтовною площею 0,1200 га, Д1ЯІ
за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за Ра*
адресою: вулиця Лівобережна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району ^
Кіровоградської області. Ш
За-4 Г
Проти-0
Утрималися-0 *
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.4.4 Про надання дозволу Кузьменко Людмилі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів 
щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0 
Утрималися-0 
Рекомендацїї-0
Пропозиції-0 '
27.4.5 Про надання дозволу Андрющенко Оксані Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів 
щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.4.6 Про надання дозволу Мохур Ользі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 
2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів 
щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель
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сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
ІІроти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
І Іропозиції-0
27.4.7 Про надання дозволу Андрющенко Аліні Ігорівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2.0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520585500:02:000:9087, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.4.8 Про надання дозволу Мохуру Дмитру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2.0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520585500:02:000:9087, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
ГТроти-О
Утрималися-0
Рекомендації-0 '
Пропозиції-0
27.4.9 Про надання дозволу Копійці Любов Андріївні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, село Бовтишка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.4.10 Про надання дозволу Скляренку Василю Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, село Бовтишка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



27.4.11 Про надання дозволу Скляренку Ігорю Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, село Бовтишка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.4.12 Про надання дозволу Скляренко Анжелі Борисівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, село Бовтишка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 І
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.4.13 Скляренко Вікторії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 
0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Перемоги, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.4.14 Про надання дозволу Кушвід Любов Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною 
площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування в 
межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів). *
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.4.15 Про надання дозволу Кушвіду Дмитру Олексійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.4.16 Про надання дозволу Кушвід Світлані Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
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ІІроти-0 
Утрималися-0 
І'екомевдації-0 
І Іропозиції-0
27.4.17 Про надання дозволу Мілютіній Тетяні Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Ча-4
ІІроти-0 
Утрималися-0 
І’екомендації-0 
І Іропозиції-0
27.4.18 Косенку Івану Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 
0 ,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування в межах села 
Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
11роти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.4.19 Про надання дозволу Крикун Ользі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0 *
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.5.1 Про надання дозволу Сухорученку Володимиру Олександровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код згідно 
КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 1,0000 га, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- знайти альтернативу
27.5.2 Про надання дозволу Слободяну Ю рію Савовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Букварка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
ІІроти-О 
У ірима.піся- 0 
Рекомендації- 0
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27.5.3 Про надання дозволу Сухорученко Валентині Олександрівні на розроблення проекту землеустро 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08 
орієнтовною площею 1,0000 га, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарськог 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Букварк 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0

27.5.4 Про надання дозволу Солод Ользі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.5.5 Про надання дозволу Захаровій Олені Феоктистівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га пасовища, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: село Тарасівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0

Пропозиції-0
27.5.6 Про надання дозволу Сухорученко Вероніці Сергіївні'їіа розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у
власність або постійне користування за адресою: село Роздолля Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції
27.6.1 Про надання дозволу Терещенку Корнію Іларіоновичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7493 га, в тому числі: 1,7493 га -  рілля (код угідь згідно КВЗУ
001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером
3520581700:53:000:0050, яка не надана у власність або постійне користування за межами села Гайове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
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,’.7.6.2 Про надання дозволу Ш ишці Сергію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
иідведенння земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КІЩПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6889 га, в тому числі: 1,6889 га -  пасовища, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:0664, яка не надана у власність 
ибо постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Ча-4
ІІроти-0
Утрималися-0
І’екомендації-О
І1ропозиції-0
27.6.3 Про надання дозволу Сіряк Тетяні Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 
3520581700:02:000:0683, яка не надана у власність або постійне користування за межами села Польове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.4 Про надання дозволу Меновщикову Олександру Юрійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.5 Про надання дозволу Новохатній Ю лії Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.6 Про надання дозволу Носовій Катерині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



21.6.1 Про надання дозволу Тішину Денису В ’ячеславовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.8 Про надання дозволу Топор Євгенію Олеговичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів). ,
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.9 Про надання дозволу Савченко Оксані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.10 Про надання дозволу Савченку Миколі Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.11 Про надання дозволу Пересічному Віталію Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
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27.6.12 Про надання дозволу Юшкевичу Івану Павловичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КИЦІ ІЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Гайове 
< )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
мптеріалів).
Чп-4
Ироти-0 
Утрималися-0 
І’скомендації-0 
І Іропозиції-0
27.6.13 Про надання дозволу Коцарєву Леоніду Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КІЩПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
І Іроти-0 
Утрималися-0 
І'екомендації-0 
І Іропозиції-0
27.6.14 Про надання дозволу Декалову Валерію Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Веселе 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0
Пропозиції-0 ч
27.6.15 Про надання дозволу Декаловій Олені Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Веселе 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.16 Про надання дозволу Лозовому Ігорю Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Веселе 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0

Пропозиції-0
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27.6.17 Про надання дозволу Касапенко Наталії Степанівні на розроблення проекту землеустрою що 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земел 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Весел 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічни 
матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.18 Про надання дозволу Січкарю Сергію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Веселе 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.19 Про надання дозволу Капканець Вадиму Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.20 Про надання дозволу Мішкевичу Олексію Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення бсобистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок' 
земель комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.21 Про надання дозволу Капканець Сергію Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
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27.6.22 Про надання дозволу Савченко Анжелі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
Ча-4
ІІроти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.23 Про надання дозволу Майданик Людмилі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.24 Про надання дозволу Карнаух Д ар 'ї Андріївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.25 Про надання дозволу Жогло Віктору Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно і 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земелі. 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.26 Про надання дозволу Бульбі Тетяні Євгенівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
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27.6.27 Про надання дозволу Бульбі Олександру Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або! 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.28 Про надання дозволу Бульбі Олександру Олександровичу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району! 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів). І
За-4 ’
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.29 Про надання дозволу Жогло Євгенію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель  ̂
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відгіовідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.30 Про надання дозволу Кривошеї Федору Григоровичу на' розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.31 Про надання дозволу Савченку Вадиму Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
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27.6.32 Про надання дозволу Ситнику Віталію Валентиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.33 Про надання дозволу Мулявці Анастасії Ігорівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.34 Про надання дозволу Мулявці Ользі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.35 Про надання дозволу учаснику АТО Расновському Роману Вікторовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  
пасовища, за рахунок земель комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.36 Про надання дозволу учаснику АТО Лапі Сергію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



27.6.37 Про надання дозволу Гуртовому Михайлу Олександровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.38 Про надання дозволу Гуртовому Олександру Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.6.39 Про надання дозволу Георгієвій Катерині Володимирівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00), 
за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: село Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4 
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.6.40 Про надання дозволу Георгієвій М арії Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно ь 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га землі під сільськогосподарськими та 
іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00), за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: село Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-0 
Утрималися-1 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.7.1 Про надання дозволу Клименку Віталію Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Генерала Єруха, село Вищі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
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Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.7.2 Про надання дозволу Дроботу Андрію Андрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, село Вищі Верещаки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.7.3 Про надання дозволу Ш ляпніковій Валентині Лук’янівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною 
площею 4,3200 га, в тому числі 4,3200 га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
(відповідно схеми поділу земель КСП ім. Б.Хмельницького земельна ділянка №  0175), для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на земельну частику (пай) (код КВЦПЗ 01.01) за межами 
села Настине Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з 
подальшою передачею у приватну власність.
За-5
Проти-0
Утрималиея-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.7.4 Про надання дозволу Самохвал Оксані Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 
до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0 ч
Утрималися-0
Рекомендації-0 4
Пропозиції-0
27.7.5 Про надання дозволу Кононенко Людмилі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.7.6 Про надання дозволу Колісник Аллі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



27.7.7 Про надання дозволу Калініченку Владиславу Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендацїї-0
Пропозиції-0
27.7.8 Про надання дозволу Крушеніцькому Ю рію Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.8.1 Про надання дозволу Сердюку Олександру Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах села Голикове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.8.2 Про надання дозволу Криволапу Олександру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування в межах села Кримки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.1 Про надання дозволу Соловйову Ю рію Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.2 Про надання дозволу Євчику Володимиру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород
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)лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
Матеріалів).
їй -5
ІІроти-0 
У ірималися-0 
І'екомендації-0 
||ромозиції-0
27.9.3 Про надання дозволу Євчику Василю Федоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
нідиедення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
ІШІ І,П3 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Інангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
Ча-5
ІІроти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
11ропозиції-0
27.9.4 Про надання дозволу Пересуньку Ігорю Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.5 Про надання дозволу Пересуньку Миколі Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сеяянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області(відповідно до графічних 
матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.6 Про надання дозволу Безпальку Олександру Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
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27.9.7 Про надання дозволу Артеменко Лілії Георгіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5 ;
Проти-0 !
Утрималися-0 І
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.9.8 Про надання дозволу Артеменку Олександру Григоровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5 І
Проти-0 | І
Утрималися-0 Т
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.9.9 Про надання дозволу Руденко Катерині Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне і
користування за адресою: вулиця Шкільна, село Стримівка Олександрівської селищної ради |
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.10 Про надання дозволу Руденко Тетяні Валентинівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне
користування за адресою: вулиця Шкільна, село Стримі вкд Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.11 Про надання дозволу Деревянку Василю Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, 4, село Стримівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.12 Про надання дозволу Ткаченко Аллі Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Маслова, село Івангород Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
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За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомевдації-0
Пропозиції-0
27.9.13 Про надання дозволу Ткаченко Аллі Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Маслова, село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.14 Про надання дозволу Гутнику Олександру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Маслова, село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.9.15 Про надання дозволу Голинському Роману Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Маслова, село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0 ,
Пропозиції-0
27.11.1 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «КВІНТ ЛТД» на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості), які перебувають в оренді даного господарства для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ -  01.01), на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області:

ділянка 3520584000:02:000:9013 площею 109,8363 га (договір оренди від 23.07.2009 року №
040937900049);
- ділянка 3520584000:02:000:9015 площею 40,8483 га (договір оренди від 23.07.2009 року №
040937900051);
- ділянка 3520584000:02:000:9017 площею 83,0996 га (договір оренди від 23.07.2009 року №
040937900054).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.11.2 Свириденко Олені Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель сільськогосподарського
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призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Красносіллк 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозицїї-0
27.12.1 Про надання дозволу Саламасі Анатолію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 34, село Михайлівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.12.2 Про надання дозволу Ігнатовій Наталі Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, село Михайлівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.14.1. Про надання дозволу Колісник Людмилі Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища , за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Плішки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0 .
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.14.2 Про надання дозволу Бакунцю Миколі Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Плішки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.14.3 Про надання дозволу Вєхтєву Валерію Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 
0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0



57

Щодо 
"ідно 
іні у 
:ької

)До 
э з
'ЛЬ

ла

Пропозиції-0
27.14.4 Про надання дозволу Махиньку Олександру Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною

у власність або постійне 
Кропивницького району

площею 0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані 
користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.15.1 Про надання дозволу ДП «Олександрівське лісове господарство» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне для ведення лісового господарства і пов’язаних 
з ним послуг (код згідно з КВЦПЗ 09.01), орієнтовною площею 205,6640 га, за рахунок земель комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Родниківка на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (додаток додається).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.15.2 Про надання дозволу Назаренко Надії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2.0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520586000:02:000:9073, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.15.3 Про надання дозволу Назаренко Надії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно .КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 
0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Південна, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.15.4 Про надання дозволу Назаренко Надії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 
0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Південна, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.15.5 Про надання дозволу Решетняк Тетяні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у



власність або постійне користування за адресою: вулиця Східна, 26, село Родниківка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.1 Про надання дозволу Голинському Віктору Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4200 га, в тому числі: 0,4200 га -  рілля (код угідь згідно з 
КВЗУ 001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.2 Про надання дозволу Горобцю Владиславу Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, в тому числі: 1,5000 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.3 Про надання дозволу Голинській Наталії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, в тому числі: 0,3000 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів). ”
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.4 Про надання дозволу Голинському Ю рію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7400 га, в тому числі: 0,7400 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.5 Про надання дозволу Зименко Мотроні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, в тому числі: 0,3000 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за
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межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.6 Про надання дозволу Зеленько Анні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.7 Про надання дозволу Писарук Тетяні Федорівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Набережна, 44, село Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.8 Про надання дозволу Овчаренку Дмитру Вадимовичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,8654 га, в тому числі: 1,8654 га -  пасовища, за рахунок земель 
комунальної власності з кадастровим номером 3520585500:02:000:5102, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. ,
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.9 Про надання дозволу Зеленько Ганні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.10 Про надання дозволу Зеленьку Василю Олексійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 
0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в 
межах села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
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Проти-0 ^
Утрималися-0 у.
Рекомендації-0 ^
Пропозиції-0 „
27.16.11 Про надання дозволу Куценко Наталії Василівні на розроблення проекту землеустрою щ одо ^
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею р
0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в ^
межах села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-5 “
Проти-0
Утрималися-0 *
Рекомендації-0 ч
Пропозиції-0 ^
27.16.12 Про надання дозволу Савченку Олександру Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою ,
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства ( к о д ї ї  , 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,1500 га, в тому числі: 1,1500 га -  пасовища (код угідь згідно
з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для 
випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона 
їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності з кадастровим номером 3520585500:02:000:9087, 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.16.13 Про надання дозволу Ходзіцькому Михайлу Леонідовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно 
з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, іякі систематично використовуються для 
випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона
їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності з кадастровим номером 3520585500:02:000:9087, *  , #  
які не надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.1 Про надання дозволу Шпильовій Інні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.17.2 Про надання дозволу Рябку Миколі Лукичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ
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01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.3 Про надання дозволу Рябку Віталію Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.4 Про надання дозволу Ш пильовому Михайлу Тихоновичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2600 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за адресою; село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.5 Про надання дозволу Рябко Таїсії Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.6 Про надання дозволу Самойлову Сергію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Степова, 1, село Нижчі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.7 Про надання дозволу Копунец Наталії Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 73, село Нижчі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).



За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.8 Про надання дозволу Лушпаю Ігорю Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.9 Про надання дозволу Лушпай Людмилі Яківні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.10 Про надання дозволу Мовчан Любові Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.11 Про надання дозволу Нагірному Богдану Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.12 Про надання дозволу Гайдабурі Валентині Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4800 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



27.17.13 Про надання дозволу Сірій М арії Гаврилівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Вишнева, село Нижчі Верещаки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.14 Про надання дозволу Подфігурному Денису Дмитровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, 36, село Нижчі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.15 Про надання дозволу Дядюрі Миколі Івановичу, на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,9000 га у власність, а саме: для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова, 34, село Соснівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,6500 га, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності за адресою: вулиця Садова, 
34, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0 ’
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.17.16 Про надання дозволу Тимко Олександрі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.1 Про надання дозволу Дорошку Миколі Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Калинова, 55, село Нова Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0



\

Пропозиції-0
27.19.2 Про надання дозволу Порядьку Сергію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Лісова, 39, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.3 Про надання дозволу Курці Марині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520587500:52:000:0019, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Підйомна, 
7, село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.4 Про надання дозволу Кривій Ю лії Вадимівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища, за рахунок земель
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, які не надані у
власність або постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.5 Про надання дозволу Заніздрі Оксані Олегівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища, за рахунок земель
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, які не надані у
власність або постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.6 Про надання дозволу Кривій Максиму Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
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Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.7 Про надання дозволу Тищенко Лідії Панасівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Калинова, 27, село Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.8 Про надання дозволу Редьці Василю Логвиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 33, село Поселянівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.9 Про надання дозволу Стельмаху Олександру Юрійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0 4
27.19.10 Про надання дозволу Стусю Ю рію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3520587500:02:000:1388, яка не надана у власність 
або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.11 Про надання дозволу Стусь Вікторії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3520587500:02:000:1388, яка не надана у власність 
або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0



Пропозиції-0
27.19.12 Про надання дозволу Стадник Наталії Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3520587500:02:000:1388, яка не надана у власність 
або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.13 Про надання дозволу Стусю Миколі Юрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо | 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно і 

КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3520587500:02:000:1388, яка не надана у власність 
або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького |  
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.14 Про надання дозволу Стаднику Павлу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, (за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3520587500:02:000:1388, яка не надана у власність 
або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.15 Про надання дозволу Мельник Раїсі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо — 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно ™ 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3520587500:02:000:1388, яка не надана у власність 
або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.16 Про надання дозволу Порядько Ніні Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8000 га в тому числі: 0,8000 га -  пасовища, (код угідь згідно з КВЗУ
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за 
рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Центральна, 4, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5



Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.17 Про надання дозволу Корсун М арії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,8000 га в тому числі: 1,8000 га -  пасовища, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Центральна, 4, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.18 Про надання дозволу Ковтун Валентині Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 
0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.19 Про надання дозволу Малетич Іванні Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земельно' 
ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1397 сільськогосподарського призначення комунально' 
власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0 «
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.20 Про надання дозволу Малетич Ганні Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, (код угідь згідно з 
КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, 
випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона 
їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1397 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.21 Про надання дозволу Король Оксані Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, (код угідь згідно з 
КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для,
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випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної р(
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона д
їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1397 у
сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у власність або постійне ]
користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району ^
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0 
Утрималися-0 
Рекомендації-0 
Пропозиції-0
27.19.22 Про надання дозволу Осіповій Яні Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), ^
орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520587500:02:000:1397 сільськогосподарського призначення комунальної власності, ^
які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 4 )  ■■
За-4 * ;
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.23 Про надання дозволу Рудницькому Василю Олександровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1397 сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0 я
27.19.24 Про надання дозволу Рудницькій Інні Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо — 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно Щ ■ 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1397 сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.19.25 Про надання дозволу Рудницькому Роману Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1397 сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0



Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.20.1 Про надання дозволу Король Оксані Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування в межах села Китайгород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.20.2 Про надання дозволу Чернишенко Ірині Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
(код згідно КВЦПЗ 01.03), площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.20.3 Про надання дозволу Матірному Володимиру Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520555100:02:001:9003, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Китайгород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.20.4 Про надання дозволу Магану Анатолію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
(код згідно КВЦПЗ 01.03), площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 
до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.20.5 Про надання дозволу Радзевилу Анатолію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ
001.01), за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: село 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 
до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0



27.22.1 Про надання дозволу Тонконог Надії Петрівні, на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок орієнтовною площею 1,9500 га у власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Черкаська, 7, 
село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,7000 
га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності за адресою: вулиця 
Черкаська, 7, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.22.2 Про надання дозволу Левіцькій Надії Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7300 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Березовського, 77, село Цвітне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.22.3 Про надання дозволу Дубині Володимиру Володимировичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування в межах села Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0 '
27.22.4 Про надання дозволу Бондаренку Максиму Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Березовського, село Цвітне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
27.22.5 Про надання дозволу Шоліній Наталії Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Ярова, село Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
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27.22.6 Про надання дозволу Шоліну Лєву Костянтиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Ярова, село Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
29.1 Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок 3520584000:02:000:9005 площею 
46,1731 га, 3520584000:02:000:9006 площею 19,5991 га, 3520584000:02:000:9007 площею 18,1601 га (КВЦПЗ
01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), розташованих за межами села 
Гутницька Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, укладених 
між Олександрівською районною державною адміністрацією та ТОВ «Квінт ЛТД» від 18.12.2006 року №№ 
430 429, 431 з урахуванням додаткових угод до них, терміном на 10 років.
За-5
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
29.2 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 3520555100:50:045:0011 площею 0,0042 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови для розміщення та обслуговування торгівельного павільйону, що знаходиться за 
адресою: Кіровоградська область, Олександрівська селищна рада, селище міського типу Олександрівка, вул. 
Незалежності України, 46/3 між Олександрівською селищною радою та Торосян Мушег Давидовичем від 
30.05.2018 р. терміном 10 років. Замінити сторону орендодавця у договорі оренди земельної ділянки, 
зазначеному в пункті 1 даного рішення, з «Олександрівська селищна рада Олександрівського району 
Кіровоградської області» на «Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської 
області». Замінити сторону орендаря у договорі оренди земельної ділянки, зазначеному в пункті 1 даного 
рішення, з «Торосян Мушег Давидович» на «Ковальову Світлану Анатоліївну» з підстав набуття Ковальової 
С.А. права власності на об’єкт нерухомого майна.
За-4
Проти-0 **
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
29.3 Про припинення дії договорів оренди та права оренди СТОВ «Агрофірма Ясенівська» земельних 
ділянок 3520582500:51:001:0003 площею 1,8660 га та 3520582500:51:001:0004 площею 1,803 га для іншого 
сільськогосподарського призначення, що розташовані за адресою: вулиця Конєва, село Голикове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Надати в оренду 
терміном на 10 (десять) років СТОВ «Агрофірма Ясинове» земельні ділянки 3520582500:51:001:0003 
площею 1,866 га та 3520582500:51:001:0004 площею 1,8030 га код КВЦПЗ 01.13 для іншого 
сільськогосподарського призначення (для обслуговування господарських будівель та споруд) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення з підстав набуття СТОВ «Агрофірма Ясинове» права власності 
на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках 3520582500:51:001:003 та 
3520582500:51:001:0004 за адресою: вулиця Конєва, село Голикове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування зазначеними в 
пункті 4 даного рішення земельними ділянками в розмірі 7% (п’ять) від нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції- внести зміну до відсотка орендної плати, а саме: збільшити розмір орендної плати до 7 %



30.1 Про внесення зміни до рішення п ’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної 
ради від 30 липня 2021 року №  1472 «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Тарахну С.О.» виклавши пункт 2 в новій редакції, а саме:

Передати безоплатно у власність Тарахну Сергію Олександровичу земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520582000:53:000:0057), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  землі, зайняті поточним 
будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато), за рахунок земель 
комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, 25, 
село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
30.2 Про внесення зміни до рішення п ’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної 
ради від ЗО липня 2021 року № 1584 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Шпильовому 
В.В.» виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:

Надати дозвіл Шпильовому Владиславу Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: рілля (код згідно КВЗУ 001.01) та пасовища 
(код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично 
використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони 
інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання) (наявні обмеження щодо використання земельної ділянки -  код 05 
водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
30.3 Про внесення зміни в реєстрі речових прав, в площу земельної ділянки відповідно до технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меяе земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) кадастровий номер 3520555100:50:053:0007 Майданику Олександру Миколайовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(код КВЦПЗ - 02.01) за адресою: вул. Шкільна, 25, смт. Олександрівка, Олександрівська селищна рада, 
Олександрівський район Кіровоградська область, а саме: внести зміни з площі 0,0931 га на площу 0,0845 га 
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
31.1 Про припинення користування земельними ділянками, на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, у зв’язку з добровільною відмовою, нижчезазначеним 
громадянам:

Коновалу Олексію Івановичу земельною ділянкою площею 0,2000 га, для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: селище міського типу Олександрівка (відповідно до графічних 
матеріалів);

Нелень Варварі Григорівні земельною ділянкою площею 0,1000 га, для ведення особистого селянського 
господарства за адресою: селище міського типу Олександрівка (відповідно до графічних матеріалів);

Каюковій Наталії Вікторівні земельною ділянкою площею 0,1500 га, для ведення особистого селянського 
господарства за адресою: провулок Ясиновий, село Михайлівка;
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Місюріній Катерині Павлівни земельною ділянкою площею 0,0720 га, для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: вулиця вулиця Шевченка, село Підлісне.
За-4
Проти-0
Утрималися-0
Рекомендації-0
Пропозиції-0
32.1 Про припинення дії рішення тридцять сьомої сесії сьомого скликання Ясинівської сільської ради від 
14 липня 2020 року №  422 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність ведення особистого селянського господарства гр. Піщіді 
Валентині Юріївні».
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-0
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